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Lervik 1:1 – Svar angående kompletteringsförfrågan (ert ärende 
551-5604-12) 

Västerviks kommun har 2012-08-20 mottagit en förfrågan om vi anser att en 

inlämnad ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk är komplett. Vi 
granskat ansökan efter bästa förmåga och kan på det stora hela konstatera att det 

är ett utförligt material som berör alla nödvändiga aspekter för att vindkrafts-

parkens miljöpåverkan ska kunna bedömas.  

Efter genomläsning kvarstår dock ett par frågetecken gällande naturvärden i 
området främst gällande de observationer av Barbastell som gjorts i fladdermus 

inventeringen. Enligt både inventeraren och sökanden bedöms de observationer 
av barbastell som gjorts vid autobox 5 som en enskild individ. Man har inte gjort 

några uppföljande kontroller för att se om platsen kontinuerligt används för 
artens födosök, inte heller har man utrett om det finns någon trolig lokal i 

området.  

Vidare finns det en observation från den manuella inventeringen (se punkt A, 
tabell 7, s. 25 Ecocoms rapport) som i Ecocoms rapport listas som antingen 

nordisk fladdermus, sydfladdermus eller barbastell (de två förstnämnda har fått 
samma förkortning i tabell 3, s 20 i Ecocoms rapport). Detta kommenteras 

överhuvudtaget inte vidare i ansökan.  

Västerviks kommun bedömer att förekomsten av barbastell behöver utredas 
närmare i området. Ytterligare inventeringar torde vara nödvändiga för att med 

säkerhet utesluta möjligheterna till en koloni i området. Det bör också 
säkerställas att barabstell inte förkommer vid det som betecknas som manuell 

inventeringspunkt A (Kiltorpsström). Det bör också visas att de observationer 
som gjordes vid den genomförda inventeringen är att betrakta som en slump-

observation av en enskild individ och inte visar på en plats som kontinuerligt 

används för födosök. 

Om ansöka kompletteras i enlighet med ovan bedömer Västerviks kommun att 

ansökan är komplett. 
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